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بررسی عوامل شادي بخش در کارخانه ذوب آهن و ارتباط  آن : عنوان مقاله
 با بهبود بهره وري

 
 

 :چکیده
و سـازمانهاي صـنعتی   در ضرورت پرداختن بـه مقولـه نشـاط و عوامـل ایجـاد کننـده آن       :مقدمه

را پرسـنل  از یـک طـرف عواطـف مثبـت     شـادي   از آنجا ناشی می شود که   باالخص صنایع مادر    
 ایـن  در .شـد  خواهـد  افـزایش بهـره وري  ، باعـث  کاهش عواطف منفی  و از طرفی با     داده افزایش

در  موثر بر آن در بهـره وري  راستا تحقیق حاضر درصدد است تا به بررسی سطح شادي و عوامل     
 .بپردازدکارخانه ذوب آهن اصفهان 

  8600 ( کلیـه کارکنـان ذوب آهـن اصـفهان      ،همبستگی - وصیفیبراي انجام این مطالعه ت     :روش
 - طبقـه اي  صـورت   نمونه گیـري بـه     روش .به عنوان جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفتند       ) نفر

 پرسشنامه   روش گردآوري اطالعات،  .  نفر تعیین گردید   961تصادفی انجام گرفت و حجم نمونه       
صـوري و محتـوایی و پایـایی آن بـا اسـتفاده از       از طریـق روایـی     آن محقق ساخته اي که روایـی     

ــزان      ــه می ــاخ ب ــاي کرانب ــریب آلف ــبۀ ض ــد ) r= 087/0(محاس ــرآورد گردی ــداد  . ب ــت تع در نهای
داده ها .) درصد بوده است  94درصد برگشتی پرسشنامه ها حدود      . (آوري شد پرسشنامه جمع 900

  واریـانس،   میـانگین،  صـد، از شـاخص هـاي آمـاري نظیـر در     و با اسـتفاده   spssتوسط نرم افزار   
 .ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتم Tukey  آزمون و ANOVA   آزمون ، انحراف معیار 

همچنـین  .  هیچ یک از پاسخ دهندگان ناشاد نبودند و شادي در سطح عـالی هـم نداشـتند       :نتایج
باالترین سطح شـادي در واحـدهاي سـتادي و خـدماتی و پـایین تـرین سـطح شـادي مربـوط بـه              

 17 نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که تنهـا در      .احدهاي تولیدي نظیر  کوره بلند بود      و
 ایـن  1مورد همبستگی معنادار بین عوامل شادي و بهره وري وجود دارد که با توجه بـه محاسـبات ضـریب عامـل           

 .ه تأثیري می باشدرسد عوامل دخالت کننده مانع از شفاف شدن رابط به نظر می. رابطه تأثیري نیست
 سـازمانهاي اثـربخش و کـارا بایـد بـه کیفیـت زنـدگی                 به براي دستیابی : بحث ونتیجه گیري  

  از مـی توانـد   آن در بهـره وري   شادي و عوامل مـوثر    . کاري و فاکتورهاي موثر بر آن توجه کرد       
 .دنفاکتور مهم در بهره وري صنایع مادر تلقی شو

 ، بهره وري، کارخانهش، کارکنان شادي، عوامل شادي بخ:کلید واژه ها
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 :مقدمه
دهند به سالمت   سازمانهایی هستندکه به همان اندازه که به تولید و بهره وري اهمیت می،ه سازمانهاي سالمامروز

هر چند با سالمت افراد سالمت سازمان تضمین خواهد شد و سازمان سالم می . روانی و جسمی کارکنان توجه دارند
 .ه وري، توانمندي و کارایی الزم براي دنیاي توأم با رقابت برخوردار شودتواند از بهر

و سـازمانهاي صـنعتی   از میان سازمانها و نهادهاي مهم جامعه که امروزه به دلیل نوع کار نیازمند توجه جدي می باشد،        
طرفی باعث کاهش را افزایش می دهد و از پرسنل از یک طرف عواطف مثبت شادي چه  . باالخص صنایع مادر است   

به اعتقاد کارشناسان هم اکنون نشانه هـاي  . می شودسبب  و در نتیجه افزایش بهره وري را می شودآنان عواطف منفی  
صریحی از افسردگی، عواطف منفی و روان رنجوري در بعضی از مراکز صنعتی به چشم مـی خـورد کـه پیامـدهایی                  

 اجتمـاعی در  -هکاري، ترك کار و بسـیاري از مشـکالت روحـی   نظیر پائین آمدن سن خودکشی، افزایش طالق و بز 
 ،لیـ آرگا( . اسـت  وفرسـودگی جانشـین آن شـده   برداشته، بطوریکه گویا شادي از محیط کار و جوامع رخـت بربسـته   

1999 .( 

سالهاي بسیاري است که توجه به سالمت جسمی کارمندان مورد توجه بوده است ولی توجه به سالمت روحی 
تا اندك زمانی پیش به وضعیت سالمت روحی کارکنان در محیط کار . مورد توجه قرار نگرفته استآنها چندان 

توجه نمی شد و حتی آموزشی هم  در زمینه چگونگی ارتقاء سالمت روحی براي کارکنان وجود نداشت و با وجود 
در . ه قرار داده باشنداهمیت علمی و اخالقی این موضوع سازمانهاي کمی بودند که این موضوع را مورد توج

بهداشت روانی شادمانی عواطف مثبت را افزایش و عواطف منفی را کاهش می دهد و از طرف دیگر به افزایش 
هاي صریحی از افسردگی،  به اعتقاد کارشناسان هم اکنون نشانه. رضامندي و در نتیجه بهره وري منجر می گردد

 صنعتی به چشم می خورد که پیامدهایی نظیر پائین آمدن سن عواطف منفی و روان رنجوري در بعضی از مراکز
 اجتماعی را در برداشته، بطوریکه گویا شادي -خودکشی، افزایش افسردگی، ترك کار و بسیاري از مشکالت روحی
لذا براي ایجاد جامعه اي سالم و سازمانهاي . از محیط کار و جوامع رخت بربسته است و غم جانشین آن شده است

 و با نشاط و بطور کلی جهت افزایش عواطف مثبت نیازمند راهکارهایی هستیم که بتواند با ایجاد مهارتهاي شاد پویا
زیستن و شاد بودن در فضاي سازمانی کارخانه، جامعه و زندگی افراد را از خمودگی و ایستایی نجات دهد این مساله 

رشد یابنده تبدیل نماید بلکه می تواند بر خانواده پرسنل نیز اثر نه تنها می تواند محیط کار را به محیطی پویا، خالق و 
به عالوه با توجه داشتن به اشتراك عوامل موثر بر . گذار باشد و آنان را در راستاي اهداف سازمانی قرار دهد 

 )1995یر،فر(.شادمانی و بهره وري می توان عالوه بر افزایش شادمانی در سازمان، بهره وري را نیز ارتقاء داد
به عبارت ساده . بهره وري به بیان بازدهی وتولید یک سازمان، کارخانه یا در عبارتی کلی تر یک سیستم می پردازد

این تعریف ساده ترین  .تر بهره وري عبارتست از حاصل خروجی هاي یک سیستم بخش بر ورودي هاي آن سیستم
  از جمله.عوامل متعددي بر میزان بهره وري موثرند .جود داردتعریف براي بهره وري  است که بر روي آن توافق نظر و

توانایی یعنی توانمندي انجام کار  ، شادمانی و خوب بودن شامل سالمت جسمی و روحی فرد:  نظیرعوامل فردي
، تمایل ذهنی و شور و شوق براي انجام دادن یک کار مشخصیعنی انگیزه  ،فیزیکی براي انجام یک کار مشخص

توانایی هاي تکنیکی  اینکه یک فرد بداند که کارش ، غلی  لذت بردن از انجام کار در یک حرفه مشخصرضایت ش
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شرایط محیط کاري که :  نظیرعوامل سازمانی که بر عوامل فردي تاثیر گذارند همچنین. را چگونه باید انجام دهد 
 ،)لودگی هوا و مواردي از این قبیل، تهویه، آمواردي از قبیل نور کافی، دماي مناسب(فرد می بایست در آن کار کند 

عوامل مربو به سازمان از قبیل ساختار سازمان، ، ...خصوصیات مربوط به شغل چون حقوق، پاداش، فشار کاري و 
 شرایط آب و ،محیط بیرونی نظیرسازمان موجود درتسهیالت و خدمات  ،نقش هاي مدیریتی و محیط اجتماعی آن 

محیطی که بر شرایط درون محیط کار تاثیر می گذارد، ازجمله نور کم یا بیش از حد و ناراحتی از عوامل ، ..هوایی و 
 )1998فوردیس،(.نور خورشید، دماي نامناسب و رطوبت نامناسب

از منافع یک محیط کاري . بهبود شرایط محیطی سبب شادمانی و سالمت روحی و راحتی  کارکنان می شود
 از قبیل کاهش هزینه ها، کاهش غیبت هاي کاري به علت بیماري، دست یافتن به سطح مناسب می توان به مواردي

افراد مختلف به گونه هاي متفاوتی به شرایط محیطی پاسخ . بهره وري ایده آل و افزایش راحتی کارکنان اشاره نمود
 . محیط کار هستنددهند اما تحقیقات نشان دهنده ارتباط مثبت بین شادمانی و بهره وري با راحتی در می

 سـرور  و  ، عبارت است از حالت خوشحالی، مفهوم مبهم و اسرار آمیز شادي از دیدگاه بعضی از صاحب نظران       
زنـدگی  بنابر این داشتن عواطف مثبت و رضامندي از عناصر اصلی از آن، و لذت بردن   کردن    زندگی  در رضایت   یا  
بایـد بـه   در شادي وجود دارد که نیز ان معتقدند که عنصر سومی      روانشناس. بخش و شادي آفرین باشد    شادي  تواند    می

البتـه شـادي ماننـد هـر مقولـه دیگـري داراي       . دن اضطراب و کاهش عواطف منفی اسـت کرآن توجه شود و آن کم  
ی این که فرد در چـه میزانـ  . قرار می گیرند زیاد شادي  افراد بین دو طیف کم و یا  درجات پائین تا باال است و معموالً      

مطلوب نسبت به محبط کار و زندگی نگرش داشتن به یادگیري، آموزش و     بستگی  تا حد زیادي    قرار دارد،   از شادي   
 و 2که اگرچه رابطه قوي بین برخی از صفات شخصیتی نظیر برون گرایـی    در پی دارد    این موضوع این مساله را      . دارد

که در حیطه سبک هاي تفکر و یادگیري قرار دارنـد   ابعاد دیگري از شخصیت هستند       ولیکن    وجود دارد  شاديروان  
 کـه  ، حس کنترل و خوش بینـی بیشـتري دارنـد   3 افراد شاد عزت نفسمثالً. و بطور غیر مستقیم باعث شادي می شوند  

به عبارت دیگـر  . گیرد ، بهره میمشتق می شوددر زندگی از داشتن هدف که  آنان 4 حس مقصود گراییاین حالت از  
 و از زنـدگی بیشـتر لـذت مـی برنــد      شــادترند شخصـیت چــه بطـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم،     هـا  یژگـی افـراد داراي و 

درمان مبتنی بر فعالیـت هـاي خوشـایند در محـیط کـار و برخـی از        نشان می دهد   اخیر تحقیقات).5،1998استرابیریج(
رشـد  هـا و   تغییـر نگـرش  ، وزش آم،هاي شناختی در شادي مورد توجه  قرار گرفته اند و معلوم شده که یادگیري     شیوه

 آموزش مهارتهاي اجتمـاعی در بـر طـرف کـردن عواطـف منفـی       ثر باشند مثالًؤند منها در محیط کار می توا     شناخت
به وجود مـی  از طریق بهبودي روابط اجتماعی نتایج مشابهی   نیز  ثیر مثبت دارد و در افراد سالم        أبخصوص افسردگی ت  

 .آید
افـراد سـالم    شـادي  در درمان افسردگی و بـراي شاد ظیر افزایش تمرینات ورزشی فعالیت هاي تفریحی ن افزایش  

افـزایش شـادي   . توان آن را دستکاري کـرد  تفریح تحت کنترل خود ماست و به منظور افزایش شادي می       . ثر است ؤم
شـتن روحیـه   پیوستگی اجتمـاعی و یـا دا  همراه با  تفریح .باشدفردي نسبتاً یک موضوع   یا  می تواند بصورت جمعی و      

شـکل، سـاختار، میـزان مشـارکت پرسـنل در تصـمیمات         . ثر در شـادي جمعـی باشـد       ؤسازمانی باال می تواند عامل مـ      
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رضـامندي و  افـزایش  دو بعـد اصـلی شـادي یعنـی      که بـا توجـه بـه     استنشاطمل بسیار مهمی در افزایش   اسازمانی ع 
 .همراه استعواطف منفی و کاهش عواطف مثبت 

تحقیقی را انجام دادند و به ایـن نتیجـه رسـیدندکه رابطـه بـا      ) 2004(و همکاران کووما ثبت براي رشد عواطف م 
در رشد عواطف می تواند  محیط کار و فضاي فیزیکی مناسب دوستان و ایجاد فضاي توأم با محبت، تجارب موفق و      

ط کـار، بهـا دادن بـه    روابـط سـالم در محـی   ، همچنین تمرین ورزشی و احساس موفقیت   . و بخصوص شادي مهم باشد    
 اثـر گـذار    در اثـر بخشـی عواطـف مثبـت    مـی توانـد  کـار و سـازمان    پرسنل و دخالت دادن آنها در امـور مربـوط بـه             

برخـی از ایـن عوامـل    . امروزه ثابت شده است که عوامل متعددي بر شادي کارکنان یـک سـازمان تـأ ثیـر دارد              .باشد
 :عبارتند از

 از مقایسه پرهیز ).6،1997آدامز( اثر قابل توجهی داردو در نتیجه شادي  ي  بر خوشنود نیز  سیستم پاداش   حقوق و   
کسـانیکه احسـاس فاصـله کمـی بـا      تحقیقـات نشـان داده    . با خوشنودي ارتباط دارد   ) 8،1990 و تروور  7گیلبرت (نابجا

الوه بـر ایـن   عـ . کنند شادي کمـی دارنـد    میي با دیگراندیگران می کنند شادترند ولی کسانیکه احساس فاصله زیاد   
 ).10،1997 و استرنبرگ9کراس( ثر استؤمو افزایش شادي میزان سازگاري در خوشنودي 

 و 11مارتین( ثر استؤعوامل شناختی و نگرشی مانند خوشبین بودن و بدبین بودن روي رضامندي و خوشنودي م         
 در نتیجـه شـادي مـی شـود    بـرد و باعـث خوشـنودي و     ی عواطف را باال میکنترلعالوه بر این خود    ). 12،1979گاورن

پیوسـتگی اجتمـاعی و بخشـی از مهـارت هـاي      عـاملی در  شوخی یک پدیده اجتماعی اسـت کـه      ). 13،1982کوباس(
را افزایش افراد با هم  همبستگی کند و عاطفی میتخلیه و آنها را سازد  شاد میاجتماعی به حساب می آید که مردم را 

در زیـر  احسـاس رضـایت   را افزایش می دهد و موجب     عاطفی  نه ارتباط   استفاده از این روش بطور هوشمندا     . دهد می
  دستان و حفظ ارتباط مثبت می شود و خشنودي را به دنبال دارد

 در .هسـتند کـه بایـد بـه آنهـا توجـه شـود       کاهش فشار روانی و حذف عواطف منفی از فاکتورهاي دیگر شادي       
نـده رضـایت شـغلی    س و حـذف عواطـف منفـی را گذرا   محیط کار براي کسانی که دوره هاي آموزش کنترل اسـتر      

تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد بعضی از شرکت هاي آمریکایی با حذف اضـطراب،           ) 1994ی،فمور(افزایش یافته 
بـار منفـی   کـاهش   در افـزایش شـادي و    آنافسردگی و حذف دیگر عواطف منفی توانسته اند از اثـرات چشـم گیـر       

 ). 1981 و ملهاش،1987،فاکنبرگ(بهره ببرندرضامندي 
باعث نهایتاً و اثر دارد  و در شادي دهمی دی از کارگران استرس را کاهش و ایمنی را افزایش طفاعهاي  حمایت

حمایت اجتماعی و سالمت خـانواده مـی توانـد در افـزایش شـادي و در           ).1997ویکراما،(افزایش بهره وري می شود    
که پرسنلی که از حمایت خانوادگی بهتري برخوردار بوده اند   اشد بطوري نتیجه بهره وري اثرات چشم گیري داشته ب       

                                                
٦ - Adams 
٧ - Gilbrt 
٨ - Trower 
٩ - Kravse 
١٠ - Sternberg 
١١ - Martin 
١٢ - Gawron 
١٣ - Kobusa 
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عواطف منفی خود را بهتر کنترل کرده و در نتیجه نسبت به همردیف خود از شـادي و رضـامندي بهتـري برخـوردار                  
 .بوده اند و در شدیدترین مراحل خود را کنترل نموده اند

شـغلی  منـدي  رضایت . در اثر عوامل گوناگون بوجود می آید که شادي استدر رضامندي از دیگر عوامل مهم    
. مهـم اسـت  آن بسـیار  یابد و جنبه اجتماعی   افزایش می شغلیحقوق، افزایش مهارت، استقالل و تنوع       افزایش  در اثر   

و گذشـت زمـان   بـا سـن    مندي رضایت. رضامندي را کاهش می دهددر محیط کار تعارض نقش مثال روابط منفی و     
بـا  د و در نهایـت  نثر باشـ ؤمـ  منـدي    ضـایت رد در افـزایش     نـ جایگاه شغلی و ارتباطات سازمانی مـی توان       . دارتباط دار 

 .دنرا افزایش دهسازمان رضامندي و افزایش شادي در محیط کار، بهره وري 
ي  بـرا اسـت لـذا   در هـر سـازمان نیـروي انسـانی     اثر بخشی مهمترین عامل .با اثر بخشی ارتباط نزدیک دارد بهره وري   

ه یبر اساس نظر. فته شودبهره وري نیروي انسانی الزم است راهبردهاي خاصی به کار گراثر بخشی و در نتیجه افزایش 
سازمان یعنـی کـاهش   دو عامل حیاتی در چند عاملی بهره وري و مدل نظام دار انتخاب به کارگیري نیروي اثر بخش              

ثر بـا فشـار روانـی و دور کـردن     ؤهر چه مقابله م. افزایش می دهدهزینه ها و افزایش تولید نقش دارد و برون دادها را     
طف مثبت اافزایش عوو  باالبردن رضامندي  بیشتر باشد و تالش براي،    کارگران از فرسودگی و کاهش عواطف منفی      

 آنهـا   کـه نتـایج  مطالعات زیادي به بررسی این موارد در محیط کار پرداخته انـد . موثر باشد بهره وري افزایش می یابد    
که در سازمانهاي صنعتی می توان با مداخله و دست کاري بعضی از متغیرها جـو سـازمانی را دگرگـون     نشان می دهد    
دي بر میزان بهره عوامل متعد).2000، سوناسمیت(. خشنودي شغلی و در پی آن بهره وري را افزایش داد    ،  کرد و شادي  

شـادمانی و خـوب بـودن، توانمنـدي انجـام کـار،       (عوامل فرديکه شامل سطحسه  می توان آنها را در       وري موثرند که  
، شغل، شرایط شخصـی، تسـهیالت و   محیط کاري(عوامل سازمانی،) انگیزه ، رضایت شغلی، توانایی هاي تکنیکی  
، بیمـاري هـاي تنفسـی، بیمـاري هـاي پوسـتی ،       عوامـل بهداشـتی  ،  خدمات، محیط بیرونی ، عوامل محیط کاري     

ارائه )1988(تر و کانرلیکن تقسیم بندیدیگري نیز توسط پی.تقسیم بندي نمود بویایی می باشد،    مشکالت عصبی ، مشکالت   
 )1988پیتر و کانر،(.گردیده است، که شامل عوامل خانوادگی،شغلی ،فردي،فیزکی،انگیزشی،سازمانی می باشد

و  انـدازه گیـري   نشاط کارخانـه ذوب آهـن   سطح شادي وضعیت موجود     در این راستا تحقیق حاضر درصدد است تا        
 کارخانه ذوب آهن اصفهان پرسنلبهره وري را بر  میزان اثرگذاري هر عامل  ،سپس با توجه به عوامل اثر گذار شادي       

 مشخص نماید
 

  :روش
طـور رسـمی در     کلیه کارکنان ذوب آهن اصـفهان کـه بـه       لیست اسامی     ،  همبستگی - براي انجام این مطالعه توصیفی    

.  ذوب آهـن مشـغول بکـار بودنـد، اخـذ گردیـد      )ستادي و خدماتی،  پشتیبانی فنی، تولیدي و سایر قسـمتها    (واحدهاي
 تصـادفی انجـام   -اينمونه گیري بـه روش طبقـه   . فر به عنوان جامعه آماري مورد بررسی قرار گرفتند   ن  8600  مجموعاً

 54 که مشـتمل بـر    محقق ساخته اي پرسشنامه عات،روش گردآوري اطال.  نفر تعیین گردید961گرفت و حجم نمونه     
 و بـا تأییـد اسـاتید و اعضـاي هیـأت      14 روایی پرسشنامه از طریق روایی صوري و محتوایی     . بود، طراحی گردید   سؤال

شناسی دانشگاه اصفهان انجام شد و پایایی آن با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفـاي  تربیتی و روان علمی دانشکده علوم    
برآورد گردید و در نهایـت  ) r= 087/0( نفر از جامعه آماري به میزان 30 در بین   16 با اجراي مطالعه مقدماتی    15کرانباخ

                                                
14. Face and Content Validity 
15. Cronbach Alpha Coeihicent 
16. Pilot Study 
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داده هـا توسـط نـرم    .) درصد بـوده اسـت  94ها حدود  درصد برگشتی پرسشنامه    . (آوري شد  پرسشنامه جمع 900تعداد  
  ANOVA    آزمـون ، انحراف معیـار  واریانس، ین، میانگ  نظیر درصد،  و با استفاده از شاخص هاي آماريspssافزار  
 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتTukey  آزمونو
 

 :نتایج
بنـابر ایـن   .  درصد پاسخ دهندگان را زنان تشکیل می دهند3 درصد پاسخ دهندگان را مردان و      97که  نشان داد،   نتایج  

 درصد سـن  59/52 سال، 30 تا 20 دهندگان سن  درصد پاسخ6/15.اکثریت پاسخ دهندگان را مردان تشکیل می دهند      
همچنـین  . سال دارنـد 60 تا 51 درصد نیز سن بین 49/2 سال و 50 تا 41 درصد آنها سن بین 88/27 سال و    40 تا   31بین  

 درصد دیـپلم و فـوق   5/49 در صد داراي مدرك تحصیلی ابتدایی یا سیکل،   21 درصد پاسخ دهندگان بی سواد،       2/0
 78بنا بر این بیش از .  درصد آنان داراي مدرك فوق لیسانس و دکترا می باشند85/3رصد لیسانس و  د 76/24دیپلم، 

درصد پاسخ دهندگان دیپلم و باالتر هستند و نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان داراي مدرك دیپلم و فوق دیپلم می        
 65/34 سـال و  15 تـا  10بقه خدمت بـین   درصد سا66/24 سال و 10 درصد پاسخ دهندگان سابقه خدمت زیر  26.باشند

داده ها بیانگر آن است که نزدیک .  سال دارند25 درصد آنها سابقه خدمت بیش از    84/13 سال و    25 تا   15درصد بین   
 درصـد پاسـخ   41. سـال دارنـد  15 سال و نیمی دیگر از آنهـا سـابقه خـدمت بـاالي     15به نیمی از پرسنل سابقه کار زیر   

که هیچ یـک از  بودنتایج بیانگر این  . درصد آنها شغل فنی دارند 39 درصد شغل اداري و      19ي،  دهندگان، شغل تولید  
 درصـد  72/97 درصد از آنها شادي متوسـط و  87/1پاسخ دهندگان ناشاد نیستند و یا شادي در سطح عالی ندارند بلکه      

ان و سـطح شـادي پرسـنل    دیده مـی شـود میـز   .  درصد در سطح خیلی خوب شاد هستند31/0شادي در سطح خوب و    
 سـطح  همچنـین .کارخانه در حد خوب ارزیابی می شود و سطح شادي اکثریت پرسنل در وضـعیت خـوب مـی باشـد               

 ، واحدهاي ستادي و خدماتیشامل شادي در بخش ها با توجه به مشابهت فعالیت پرسنل در بخشهاي مختلف کارخانه        
 : بنمایش گذاشته شده است)1(در نمودار  سایر قسمتها و تولیدي،پشتیبانی فنی
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واحدهاي س تادي و 
خدماتي

واحد پشتیباني فني  بخشهاي تولیدي  سایر بخشها

 
  توزیع فراوانی سطح شادي در بخشهاي کاري کارخانه):1 (نمودار

 و کمتـرین  95/58باالترین میزان شادي مربوط به بخشهاي پشتیبانی فنی کارخانه با میـانگین  چنانچه مالحظه می شود،  
با توجه بـه مشـخص بـودن سـطح شـادي هـر یـک از        .  کارخانه می باشد   میزان شادي مربوط به سایر بخشهاي تولیدي      

بخشها و فاصله آن تا سطح شادي قابل قبول می توان با اولویت بندي، راهکارهاي مناسب را متناسب با هر بخش براي       



 ٨

در به نظر می رسـد کـه بـه دلیـل میـدان تنـوع در کارخانـه و آزادي عمـل، میـزان شـادي                 . افزایش شادي اعمال نمود   
 .استارائه گردیده ) 1( جدول  در بررسی تفاوت میانگین هانتایج .کارکنان فنی بیشتر است

 
 

 مقایسه میانگین سطح شادي با توجه به بخشهاي کاري کارخانه) 1(جدول 
 f p مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات 

 006/0 23/4 13/659 3 40/1977 درون گروهی
   815/155 897 66/137272 بین گروهی
    900 06/139250 جمع

 
 می باشد پس تفاوت معنی دار بـین سـطح شـادي پرسـنل     006/0 با سطح معناداري 23/4 برابر fبا توجه به اینکه مقدار     

به عبارت دقیق تر حداقل یکی از میانگین ها بـا بقیـه متفـاوت اسـت کـه بـراي       . بخشهاي مختلف کارخانه وجود دارد   
نتـایج  . اسـتفاده شـد  Tukeyکدام یک از بخشهاي کاري با بقیـه متفـاوت اسـت از پـس آزمـون             اینکه مشخص شود    

 .ارائه گردیده است) 2(حاصل از این آزمون در جدول
 

 مقایسه زوجی میانگین نمره سطح شادي بین بخشها):  2(جدول 
 P اختالف میانگین مقایسه میانگین ها 

 004/0 01/4 واحد پشتیبانی فنی و سایر بخشهاي تولیدي
 

. بر اساس آزمون توکی اختالف میانگین نمرات پرسنل واحد پشتیبانی فنی و سایر بخشهاي تولیدي معنادار بوده است          
و در مقایسـه بـین گروهـی در    . بنابر این میزان سطح شادي واحد پشتیبانی فنی با سطح شادي سایر بخشها تفـاوت دارد  

  .د و بین میزان سطح شادي آنها تفاوتی مشاهده نشدسایر موارد اختالف میانگین معنادار نبو
چگـونگی  . براي بررسی میزان ارتباط عوامل شادي با بهره وري ازضریب همبستگی پیرسـون اسـتفاده گردیـده اسـت       

 :ارائه گردیده است) 3(ارتباط هریک با بهره وري در جدول 
 

 ه بندي شدهارتباط عوامل نشاط آفرین با بهره وري در تحلیل دست) 3(جدول 
  ضریب همبستگی عوامل شادي عوامل انسانی بهره وري

 =004/0P 098/0 خانوادگی
 =091/0P 091/0 شغلی
 =000/0P 126/0 فردي
 =001/0P 12/0 فیزیکی
 =002/0P 07/0 انگیزشی
 =001/0P 113/0 سازمانی

 



 ٩

ی معنادار بین عوامل شادي و بهره  مورد همبستگ17نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که تنها در 
رسد عوامل دخالت کننده  به نظر می.  این رابطه تأثیري نیست17وري وجود دارد که با توجه به محاسبات ضریب عامل

 :ارائه گردیده است)2(میانگین هریک از عوامل فوق در نمودار.مانع از شفاف شدن رابطه تأثیري می باشد

5.
53

7.
5

5.
22

4.
44

6.
15

4.
34

0
2
4
6
8

ــانوادگي خ شغلي     سازماني        فــردي يزيكي       ف نگيزشي        ا

 
  میانگین عوامل نشاط آفرین)2 (نمودار

» عوامـل فـردي  «که از بین عوامل نشاط آفرین از نظـر پاسـخ دهنـدگان    نتایج جدول و نمودار فوق حاکی از آن است      
بـوده اسـت و بقیـه عوامـل     ) 339/4(داراي پایین ترین میانگین » عوامل خانوادگی«و  ) 502/7(داراي باالترین میانگین    

ل پایین بودن عوامل خانوادگی و دخالت متغیرهاي مانند تحصیالت، شـغل    لع.  هایی بین این دو هستند     داراي میانگین 
چنانچـه  . و مسائل مربوط به فرزندان می باشد چـون روابـط بـا همسـر و خـانواده در ریـز عوامـل سـهم بـاالیی را دارد          

ورت فـردي، شـغلی، سـازمانی، فیزیکـی،     بخواهیم این عوامل را به ترتیب تأثیر در افزایش نشاط مشخص کنیم به صـ       
 . .انگیزشی و خانوادگی بوده است

 :بحث و نتیجه گیري
به . هیچ یک از پاسخ دهندگان ناشاد نبودند و شادي در سطح عالی هم نداشتندیافته هاي پژوهش نشان داد که 

درصد در سطح خیلی  31/0 درصد شادي در سطح خوب و 72/97 درصد از آنها شادي متوسط و 87/1عبارت دیگر 
که در این رابطه باالترین سطح .  است46/56میانگین سطح شادي و نشاط پرسنل کارخانه همچنین  .خوب شاد بودند

 بخشهاي تولیدي نظیر کوره  و پایین ترین سطح شادي مربوط به و ستادي است هاي خدماتیواحدشادي را مربوط به 
در  .  فضاي فیزیکی مناسب آن در سطح شادي کارکنان تاثیر بسزایی داردبه نظر می رسد محیط کار و. بلند بوده است

فضاي فیزیکی مناسب و سختی کار مختصر می باشد، در صورتیکه در بخشهاي تولیدي   و ستاديهاي خدماتیواحد
ش وجود این مسائل ومشکالت در کاه. نظیر کوره بلند سختی و فشار کار زیاد ، فضاي فیزیکی نامناسب می باشد

انجام دادند و به این نتیجه رسیدندکه رابطه تحقیقی ) 2004(و همکاران کووما تحقیقی در  .سطح شادي موثر می باشد
در رشد می تواند  محیط کار و فضاي فیزیکی مناسب با دوستان و ایجاد فضاي توأم با محبت، تجارب موفق و 

روابط سالم در محیط کار، بها ، اس موفقیتهمچنین تمرین ورزشی و احس. عواطف و بخصوص شادي مهم باشد
 اثر گذار  در اثر بخشی عواطف مثبتمی تواندکار و سازمان دادن به پرسنل و دخالت دادن آنها در امور مربوط به 

 )2004،و همکاران کووما  (.باشد
 باالترین میانگین داراي» مهارت در زمینه کاري« محیط کار،  داخلبین عوامل نشاط آفرین درکه نشان داد نتایج 

بعبارت دیگر . در نوسان بودندمقدار و بقیه عوامل بین دو ) 78/3(داراي پایین ترین میانگین » سیستم پاداش«و ) 96/7(
این بدان معناست که کارکنان داراي مهارت کافی براي شغل خود می . از بخش سیستم پاداش چندان مطلوب نیست

                                                
17 - coefficients 
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سیستم حقوق و  نیز ثابت کرد که 1997آدامز .شی کارخانه رضایت کافی ندارندباشند لیکن از حقوق و  سیستم پادا
 )1997آدامز، ( .اثر قابل توجهی داردو در نتیجه شادي بر خوشنودي نیز پاداش 

 که از میان عوامل نشاط بودبررسی و شناسایی عوامل نشاط آفرین در خارج از محیط کار بیانگر این مطلب 
برگزاري جلسات «یانگین و م باالترین 44/8با میانگین » رابطه با اعضاي خانواده«ط کار، آفرین در خارج از محی

زیرا کارکنان غالبا متاهل بوده و از حمایت . استه  پایین ترین سطح میانگین را داشت64/2با میانگین » مشاوره خانواده
لسات مشاوره یا وجود نداشته و یا اگر  جلیکن در کارخانه،.هاي اجتماعی و سالمت خانواده برخوردار بوده اند
ی از کارگران استرس طفاعهاي   حمایتمطالعات نشان می دهد که.موجود بود اثر بخشی الزم را بوجود نیاورده است

باعث افزایش بهره وري می شودحمایت اجتماعی نهایتاً و اثر دارد  و در شادي دهمی درا کاهش و ایمنی را افزایش 
که پرسنلی  می تواند در افزایش شادي و در نتیجه بهره وري اثرات چشم گیري داشته باشد بطوريو سالمت خانواده 

که از حمایت خانوادگی بهتري برخوردار بوده اند عواطف منفی خود را بهتر کنترل کرده و در نتیجه نسبت به 
.  خود را کنترل نموده اندهمردیف خود از شادي و رضامندي بهتري برخوردار بوده اند و در شدیدترین مراحل

همچنین نتایج نشان داد که رابطه معنادار بین عوامل شادي و بهره وري وجود دارد بطوریکه تاثیر ).1997ویکراما،(
هر . عوامل شادي در افزایش بهره وري به ترتیب فردي، شغلی، سازمانی، فیزیکی، انگیزشی و خانوادگی بوده است

  بیشتر باشد و تالش براي،ی و دور کردن کارگران از فرسودگی و کاهش عواطف منفیثر با فشار روانؤچه مقابله م
مطالعات زیادي به بررسی این . موثر باشد بهره وري افزایش می یابدطف مثبت اافزایش عوو باالبردن رضامندي 

ان با مداخله و دست که در سازمانهاي صنعتی می تو که نتایج آنها نشان می دهد موارد در محیط کار پرداخته اند
. خشنودي شغلی و در پی آن بهره وري را افزایش داد، کاري بعضی از متغیرها جو سازمانی را دگرگون کرد و شادي

پژوهش حاضر کلیه نتایج فوق را تایید می کند و به پژوهشگران بر پایه ي نتایج پژوهش .)2000، سوناسمیت(
می توانند به اثربخشی و کارایی الزم دست یابند که بر عوامل داخلی و  صنایع مادر در صورتی پیشنهادات می کند که

 .خارجی محیط کار که بر نشاط و شادي کارکنان و بالتبع رضایت شغلی آنان تاثیر دارد، توجه داشته باشند
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